BASES CONCURS DIA DE LES ARTS
Concurs artístic, acompanyat de música al parc del Clot. Amb els guanyadors es
muntarà una exposició. I els més petits també podran gaudir amb un taller artístic
gratuït de pintura. Dia: 16 de novembre.

BASES DEL CONCURS
- Horari de l'activitat de les 11.00 a les 15.00 h.
- Per participar, els artistes s'hauran d'inscriure el mateix dia de l'activitat, omplint
una fitxa amb les seves dades, a la carpa de l'Eix Clot.
- Les inscripcions es podran realitzar fins 1 hora abans de la finalització de l'activitat
(15.00 h).
- La inscripció és gratuïta.
- Amb la inscripció, es lliurarà a cada participant un suport artístic per crear la seva
obra in situ dintre de la durada establerta de l'activitat.
- Es lliurarà només un suport per participant inscrit.
- L'associació posarà a disposició dels participants, materials per crear les seves
obres.
- Alternativament, els participants podran utilitzar els seus propis materials (llana,
xapes, feltre, retoladors, pintures, ... Etc) per decorar l'element que sel's
proporcionarà.
- El suport lliurat als participants, un cop decorat, s'entregarà a l'Associació perquè
posteriorment, entri al concurs.
- L'edat mínima d'inscripció dels participants és de 16 anys.
- S'entén que totes les obres realitzades durant l'activitat participaran en el concurs.
- En marxar o acabar la creació de la seva obra, els participants hauran de deixar els
materials recollits i l'espai net.
- L'associació es reserva el dret de restringir el nombre de participants en les
existències dels elements decoratius i del lloc que es disposi.

PREMIS
- Entraran al concurs totes les obres realitzades pels participants inscrits durant
l'activitat.
- Les obres acabades s'exposaran a Escola Taller Novart, Rogent 11, des de el dimarts
19 de novembre al, al dissabte 23 de novembre, que es farà l'entrega de premis.
- Un jurat format per quatre persones de la junta votarà de manera anònima les obres
per escollir el primer, segon i tercer premi.
- El primer, segon i tercer premi seran els que successivament tinguin el nombre més
gran de vots.
- La decisió del jurat serà inapel·lable.
- Els premis no podran quedar deserts.
- Es comunicarà les guanyadores i guanyadors per les xarxes de l'Associació
(Facebook i Instagram) i personalment per telèfon.
- Les obres realitzades i presentades al concurs seran retornades als participants. Si
en un termini de 7 dies (30 de novembre) des de la finalització de l'exposició l'autor/a
no ha recollit la seva obra, l'associació disposarà d'aquesta.
- L'Eix Clot es reserva el dret d'organitzar una exposició itinerant de les obres per les

botigues del barri. En aquest cas, s'informaria els participants de les dates per la
recollida d'obres un cop finalitzades les exposicions.
- En cas que no es realitzi cap exposició itinerant, les obres es podran recollir a partir
del dilluns 25 novembre a Escola Taller Novart, Rogent 11 bis. Consulteu horari a la
web www.escolanovart.com

Els premis consistiran en:
- Primer premi que consistirà en un LOT de materials de pintura valorat en 200 €
euros.
- Segon premi: 100 € en vals de compra per bescanviar a les botigues associades a
l'Eix Clot.
- Tercer premi: 50 € en vals de compra per bescanviar a les botigues associades a
l'Eix Clot.
- No es bescanviaran premis pel seu valor monetari.
- Les fotografies de les obres realitzades durant l'activitat per l'associació, seran
propietat d'aquesta.

